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RASEBESKRIVELSE FOR BLUETICK COONHOUND 

 
Opprinnelsesland/ 
hjemland: 
 
Historie:  
 
 
 
 
 
 
 
Bruksområde: 

USA 
 
 
Stammer trolig fra Grand Bleu de Gascogne og engelsk foxhound.  Den 
ble først kalt engelsk coonhound, men rasen delte seg, de som så mot 
England ville ha en raskere jakthund.  De er stolte av sin store, litt 
saktere, men stødige jakthund som kan følge et kaldt spor og ville 
beholde den slik og ga den derfor et nytt navn etter dens karakteristiske 
farge og mønster. 
 
 Jakter  vaskebjørn og annet småvilt, sporer og jager opp i trær.  Kjent for 
sitt karakteristiske klingende mål.  Den vil stødig og besluttsomt følge de 
vanskeligste spor og er passende følgesvenn for aktive familier. 
 

Helhetsinntrykk: 
 

En rask og muskuløs hund, aldri klumpet eller grov.  En lett, kompakt 
kropp, blank pels og et skarpt, klart blikk.  I bevegelse bæres hode og 
hale høyt. 
 

Viktige 
proporsjoner: 
 

Kvadratisk eller  noe lengre enn høy.   
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Aktiv, arbeidslysten, rask på sporet.  Gir god hals når når sporer, middels 
høyt eller som en trompet når den finner sitt bytte, kan gå over til et jevnt 
kort bjeff når den løper og et jevnt, grovt bjeff når byttet er i treet.   

 
Hode: 
 

 
Lengde fra nakkeknøl til nesebrusk 23 - 25 cm for hannhunder, 20 - 23 
cm for tisper. 
 

 Skalle: Bred mellom ørene, lett rund skalle.  
 

 Stopp: Tydelig 
 

Nesebrusk: Stor med godt åpne nesebor.  Fullt pigmentert, sort. 
 

Snuteparti: Langt, bredtt og dyp, skvært i profil, dybde ca 8 - 11 cm 
 

Lepper: Ganske hengende, dekker godt underkjeven, noe som gir fronten et 
skvært uttrykk.  
 

Kjever/tenner: Saksebitt foretrekkes, tangbitt godtas.  
 

Øyne: Heller store, vidstilte.  Runde og mørk brune, (aldri lysere enn lysebrun) 
Stramme øyelokksrender.  3.øyelokk ikke synlig. Uttrykket er typisk 
bedende, aldri vilt eller krypende. 
 

Ører: Lavt ansatt, uten evne til å løftes.  Må vøre tynne, lett innrullet, smalner 
godt av mot spissen, når godt fram til nesebrusken når de trekkes 
framover.  Godt festet til hodet for å unngå at de henger skrått eller 
bakover. 
 

Hals: Muskuløs, middels lang, smalner lett fra skuldre til hodet.  Bæres høyt, 
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men ikke loddrett.  (hjortenakke) Tørr med bare en anelse løs halshud.   
Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Rette fra albue til poter, god benstamme, muskuløse. Benlengden er 

omtrent halve mankehøyden. 
 

Skulder: Tørre, skråstilte, muskuløse uten å være brede eller grove, gir inntrykk av 
styrke og fri bevegelighet.   
 

  
Mellomhånd: Lett skråstilt 

 
 
Poter: 

 
Runde kattepoter, godt knytte tær og tykke, sterke tredeputer 
 

Kropp: God dybde  (rekker forbi albuene) heller enn stor bredde, for å gi god 
lungekapasitet.   
 

Rygg: Muskuløs, skrår lett fra manke til hofteben.   
 

Lend: Bred, muskuløs, lett buet. 
 

Bryst: Moderat forbryst, nesten på linje med skulderleddet.  Brystomfang for 
hannhunder  66 -86 cm, for tisper 58 - 76 cm.  Lange, godt buede ribben, 
gradvis avsmalnende. 
 

Underlinje/buk: Moderat opptrukket. 
 

Hale: Ansatt like under rygglinjen, tykk halerot og smalner gradvis av til en 
middels lang hale.(i forhold til hundens hele lengde) Bæres høyt i en 
halvmåneformet, fremadrettet bue.  Godt pelset, men uten fane.     
 

Baklemmer:  
Helhetsinntrykk: Hoftene kraftige og muskuløse, men ikke fullt så brede som brystkasse.  

Bakbena  parallelle fra hofte til pote sett bakfra. 
 

Lår: Meget  muskuløs med stor kraft i frasparket.  Kraftige bukser ned til 
hasene.   
 

Haser: Kraftige, moderat vinkede. 
 

Poter: som foran 
 

Bevegelser: 
 

Aktive, kraftfulle, med fast overlinje og hode og hale båret høyt.  
  

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Middels grov og ligger tett til kroppen, virker glatt og blank.  Ikke strihåret 
eller for kort. 
 
 

Farge: 
 

Foretrukket farge er mørk blå, tett skimlet kropp, med sorte flekker av 
varierende fasong på ryggen, ørene og sidene.  Det foretrekkes mer blått 
enn sort på kroppen.  Hode og ører for det meste sort.  Med eller uten tan 
tegninger (over øynene, på kinnene, bryst og under halen) og røde 
prikker på poter og nedre del av lemmene.  En helt blåskimlet kropp 
foretrekkes framfor lett prikket.  Det bør være mer blått   enn hvitt  i 
skimmelen på kroppen.  Ingen andre farger er tillatt.    
 

Størrelse og vekt:  
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Mankehøyde: 
 
 
Vekt: 

Hannhunder: 56 - 68 cm 
Tisper:  53- 63 cm 
 
Hannhunder: 25 - 36 kg 
Tisper:  20 - 30 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig 
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens 
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller for sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  

 over- eller underbitt 

 over eller under oppgitt høyde 

 alle andre farger enn beskrevet i standarden 

 albinisme 
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende AKC-standard. 
 

Norsk Kennel Klub,  21.11.2012 
  

 


